
HET BOUWEN VAN ARBEIDERSWONINGEN. 

( Fervolg ~aTt bladz. 280). 

2. Invloed van eene betere huisvesting op de gezo~ulheid en zedetijkheid. 

Hoe betrekkelijk gering zich de woningshervorming in verhou- 
ding tot de behoeften ook geopenbaard heeft, zoo onmiskenbaar 
in 't oogloopend treden toeh hare gunstige gevolgen veer de be- 
woners in 't bijzonder en veer de arbeidende klasse in 't algemeen, 
ja veer de geheele bevolking van eene streek, aan den dag. Die 
gevolgen hebben zoowel op da gezondheid en zedel~jkheid, als 
op de eeonomisehe welvaart betrekking. De gesehriften, wier inhoud 
wij thans bespreken, bevat~en daaromtrent ta! van hoogst belang- 
rijke voorbeelden. Vooral heeft zieh de beer ~Engelen daarmede 
verdienstelijk gemaakt, door een belangrijk hoofdstuk van zijn 
gesehrift aan dit onderwerp ~e wijden. Wij zullen daarui~ een en 
ander overnemen. 

,,Zal de eeonomisehe toestand der lagere klassen eene voor~- 
durende verbetering onderga.,.u, zegt de heer E. teregt;, dan moot 
v66r alles haar zedelijke toestand women verbeterd. Hoogere loonen, 
waardoor welvaart kan verkregen women, doen geen nut,  wan- 
neer de arbeider niet zedelijk on~wikkeld is. Zedelljko opheffiug 
]eidt tot zelfhulp. Om die zedelijke ophefllng te verkr~jgen, zullen 
de pogingen die men daartoe aanwendt, zeer weinig kans van 
stagen hebben, indien niet tevens de woning der arbeidende klasse 
wordt verbeterd, indien men niet tegenover de kroeg, waar men 
den arbeider van verwijderd wil houden, eerie wouing stelt, waarin 
hij niet alleen eet en slaap~, maar waarin hij kan leven, h~j zelf 
en zijn gezin." Ook om den gezondheidstoestand te verbeteren 
is verbetering der huisvesting he~ uitgangspunt veer verdere po- 
gingen. Ten bewijze daarvan kunneu o. a. dienen de uitkomsten 
welke in de woningen dQor vereenigingen gebouwd zijn vorkr%en 
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me~ be~rekking tot de verminderde stcrfte. Zoo wordt de gemid. 
delde sterfte in de woningen van 5 der voornaam~te vereenigingen 
in London, waaronder zoogenaamde ,, Iodginghouses" op 18 p. 
1000 berekend, terwijl de gemiddelde sterfte in Londen over hels 
zelfde t~dvak 24 p. m., en die in wijken, waarin de meeste dezer 
woningen zijn gelegen~ 27 p. m. bedroeg. Ook de ziektetoestand" 
is door die woningen verbeterd : typheuse koortsen, een der mees~ 
voorkomende oorzaken van armoede en ellende b~j de lagere klassen 
in Engeland, zijn onbekend in deze woningen. Dit is vooral to 
danken ann de strikte maatregelen van hygieine, die bij de ver- 
huurders worden toegepast en die ook door de regering wordea 
voorgeschreven. Dit  geldt vooral met betrekking tot bet draineren 
van den grond, den aanleg van riolen en privaten, de kubieko 
ruimte veer elk gezin bestemd, de mal;e van ventilatio en de zorg 
veer reinheid. Zoo ziet men in die woningen overal reel zorg 
besteed ann eene behoorl~ke ventilatie, zoo bestaa~ de bepaling, 
dat de woning minstens 56nmaal ' s  jaars gewit meet worden, het- 
geen ore'her streng door te voeren in den regel van wage de ver- 
eeniging zelve gesehiedt. Vooral bij he~ heerschen van epidemi~n 
hebben die maatregelen hunne gunstige ui~werking ann he~ lieht 
gebragt. Zoo kwamen op eene bevolking van 80000 personen in 
de lodginghouses gevestigd in 1853 sleehts 10 koortsgevallen 
veer,  terwijl vroeger nit een enkel dier huizen in weinige weken 
20 zulke lijders in bet London :Fever Hospital gebragt waren. B~j 
de eholera-epidemie van 1854 stierven in die huizen slechts 26 op 
de 32000, d. i. 8 op de 10000, torwijl in geheel Londen 4~ op 
de 10000 stierven en in 6&a wijk, de Potteries, 259 op de 10000. 
Ook van zoodanige woningon by ons to lande zou men eenige 
voorbeelden daarvan kunnen aanvoeron, ofschoon ze bij onze 
sehrijvers niet geboekt en overigens weinig bekend z~n. Een paar 
voorbeelden sleehts ons bekend. Tijdens her heerschen dot cholera 
in 1866 was de sterfte ann cholera in den Hang 15 pCk,  terw~[ 
die bij 402 bewoners van oude en verbeterde woaingcn der Ver- 
eeniging gemiddeld was 3~ pC~. en bij 1127 bewoners van nieuwe 
arbeiderswoningen slechts 1.66 pCg. In de 100 woningen van her 
Diakengezelscbap to Groningen heeft ~ieh de cholera van 1843--  
54 sleebts eens verl, oond, ofsehooa die ~iekte in dat tijdvak de 
stad viermaal had bezoeht en in do buurt ,  waar die woningen 
zijn gelegen, de meeste offers maakt;e. In  1869 werden de wo- 
ningea van de vereeniging te Arnhem door 495 bewoond en. 
stierven do, ar 1.41 pCt., terwijl de algemeene sterfte in de stad 
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bedroeg 235 pGt. Do verschrikkelijke kindersterfte die vreeger 
ondor do kinderen der fabrioksbevolking te Malhouso hoersehto~ 
is tijdens de betoro huisvesting aidaar zeor verminderd. Van de 
102 kinderen der fabriokarbeiders van den heer Dollfus, die van 
1 Nov. 1862--63 zijn geboren, stierven slochts 23, terwijl de kin- 
ders~orf~e ouder de geg0ode klassen 38 pCt. bedreog. Mawr dit 
is niet alleon ann de goede huisvesting te danken; die vorstandige 
indas~rieel sehenkt zijne gehuwde arbeidsters 6 weken loon, indicn 
zij dien tijd na hare bovalling haar kind en zich zelven in huis 
geed verzorgen. Naast de~e weinige e~jfors staan tal van ver- 
trouwbare verklaringon van de besturen diet vereenigingen of 
van de eigenaars der betere woningen ten gunste diet sterfto. 

Meer naauwlettend schijnt de zedelijke invloed dezer woningen 
nagegaan ~e z~n ; althans genoemde ge~ehriften bevatten daaromtrent 
con zeer greet aantal voorbeelden en verklaringen. Zoo lezen wij 
bij den boer Tresling aangaande de uitkomsten van de verbotering 
dor woningon op de voermaligo Goudsbloemgrachtte Amsterdam: 
,,Dezo graeht was eigenlijk een stilstaande modderpoel; de kaaijen 
waron ingezakt, do straat was bedekt met allerloi vuil, daarnevens 
sehaarde zich een afwissoling van overbevolkte, bouwvaltigo huizen, 
voddonloodsen on ledige erven, tot naauwernood omheind. Vele 
gangen kwamen op do graeht uit on gaven den toegang tot 
andero verbl~ven, waar lieht on lacht ontbraken en waar aI de 
gebrekon van de belendingen der straat zich in dubbole mate ver- 
toonden. Des zomers loofdo de bovolking b[jna den geheelon dug 
op straat, die hot toonool was van reel rumoer en veehtpartijen; 
des winters word or bitter ollendo goledon. Hot concubinage 
overtrof er hot aantal wottigo hawelijkon. De-bewonors hadden 
hun oigon taal en leofden als 't ware buiton do beschaafde maat- 
schappij . . . . .  " bTa den aankoop on hot sioepon van doze ellendige 
verblijven, her beuwen van 77 nieuwe en verbeteren van do bosto 
oude woningen, hot dompen van de gracht on her hervormontot 
eon breedo, good geplaveide straat, die don naam van Willom- 
strung ontving, getuigt hot bostuur dor V. t. b.d. arb. klasso, die 
don steer tot die hor~orming hoef~ gegewn: ,,hot straatrumoer is 
verm[ndord; de kinderen gaan naar school, do politio wordt go- 
hauc~haafd. De eigenaardigheden van hot meerendeo[ dor bovolking 
lioten zich natuuriijk not  wel oens golden, maar hot is toch 
opmerkelijk, zoo good als volon zich geschikt hebbon in do niouwe 
orde van zaken on veer hot opkomond geslacht ~lthan~ i~ reel 
g o w o n n e n ,  ~ 
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Treffend zljn tevens de getuigenissen te lezen omtrent de 
geheele hervorming in her zedelijk en verstandelijk leven, in her 
economiseh bestaan van de bewoners der arbeiders-koloni~n te 
Steinwarden, Hamburg, Kopenhagen, HSgan~s, Mulhause, Vet- 
viers, Luik en elders te weeg gebragt. Hoe her gevoel van eigen- 
waarde bij de bewoners is verhoogd, de ]iefde veer her familieleven, 
de zindelijkheid en orde bij de vrouw, de ingetogenheid en op- 
passendheid bij de kinderen, de vlijt en spaar~aamheid bij den man 
zijn toegenomen. Ten bewijze van de waarde die zij aan eene 
goede Woning hechten, kan strekken, dat al de eigenaars van 
betere woningen met lof getuigen, dat deze door de bewoners in 
zulk een goeden staat worden gehouden, dat men er een eer in 
ste!t, om hot behaaglijk veer hot oog, gemakkelijk veer de bewoners 
te maken, maar bovenal dat achterstailige huron tot de uitzonde- 
ringen behooren. D e ' s  Gravenhaagsehe u toont o. a. 
ann, dat van de 1589 bewoners harer huizen, tijdens hot heer- 
schen der Cholera in 1866, teen in die woningen 71 personen 
werden aangetast en 28 bezweken, s leeh ts f5 .50  aehterstallige 
huur werd geboek~. De uitmuntende bepalingen door die eigenaars 
op de bewoning hunner eigendommen gemaakt, dragen reel bij 
tot dit resultaat. 

Nog meer worden die zedelijke hoedanigheden bevorderd, als 
de prikkel tot eigendomsverkrijging aanwezig is. Ook daarvan 
leveren de genoemde geschriften talrijke voorbeelden. Op groote 
schaal bewijzen dit de ]and and building societies, die door gehee[ 
Enge]and verspreid ziju, ofsehoon ze niot vrij van nadeelen 
zijn. De geschriften van ,do heeren :Engelen en Tresling be- 
vatron daarover tal van wetenswaardige bijzonderkeden. 

War de wonings-hervorming in dit opzigt nuttigs heeft ge- 
wroeht ten a~nzien van den gehuwden arbeider en zijn gezin, 
dat hebbende, in de laatste jaren, gelukkig ook in ons laud, opgerigte 
commensalenhuizen met de daaraan verbondene volksgaarkeukens, 
leeskamers, enz. veer de ongehuwde arbeiders en reor de meet 
vlottende bevolking der Bteden uitgerigt. Ofschoon de voordeelen 
van allerlei nard ann dit deei der bevolking door die inrigtingen 
bezorgd, onmogelijk onder cijfers zijn te brengen, zoo moetenz~ 
echter onbetwistbaar greet geacht worden en zal een uitbreiding 
vau dat deel der wonings-hervorming meet en meer bl~ken ann 
her doel te beantwoorden. Hierin stunt Nederland echter bu hot 
buitenland nog verre ten aehteren. 

Ook wordt de economisehe welvaart der bewoners zeer booer- 
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derd en een dam tegcn de nadeelen van fabrieksarbe;d opgeworpen 
door de woningshorvorming, waar de eigenaars van before woningen 
er veer gezorgd hebben, da~ deze tovens tot werkplaats veer de 
vrouw of veer den man kan gebezigd worden. De Kazernewonin- 
gen in London en Berlijn en de  cottages in Mulhousen, en ar- 
beiderswoningen to Coventry, te Kuchen in Wurtemberg en te 
Verviers zijn ~ot dat einde zeer doelmagig ingerigt, waarbij zelfs 
de s~oom als beweegkraeht niet is buitengesloten. 

Van niet minder gewigt is de band die tussehen de hoogero 
en lagere standen door de wonings-hervorming wordt geknoopg. 
Die naauwore aanraking van hot meet ontwikkelde en bet minder 
ontwikkelde deel tier bevolking doer dig ]aatste in zedelijk on 
verstandelijk gehalte toenemen, doer her eerste de deugden van 
bet laatste meer waarderen, 'bevordert de solidariteit van belangon 
in hooge mate en brengt niet weinig toe tot oplossing van her 
gewigtrige vraagstuk van den dag. 

3. Finanii~le combinatign en uitkomslen van de 

wonings-hervorming. 

Tot hot bereiken van her doel, om de arbeidende k]assebetere 
huis~esting te verschaffen, .z~jn versehillende combina.ti~n in ' t  
leven geroepen. Do heer Engolen, die ook daaraan een zeer 
uitvoorig en critisch bowerkt hoofdstuk heeft gewijd, onderseheidt 
twee hoofdgroepon. De woningen k~men tot stand lo. door en- 
kele personen, 20. door maatschappijen. Ik  zou daar een derde 
groep willen bijvoegen, die woningen welke tot stand komen door 
de bemoeijingeu van den staat of door gemeentezorg. De heer :E. 
rangschikt dozer echter in cone onderafdoeling: liefdadigheid. 
Indien van dit; beginset wordt uitgegaan plaatst de rogering zieh 
op oen verkeerd staudpunt. Ale maatregel van politiezorg of 
openbare gezondheid is hot eehter te billijken en in dien zin 
wordt hij dan ook bier en daar goegepast. 

Ieder van de twee hoofdgroepen door don heor E. aangewezen 
splitst h~i wederom in twee~n, naar gelang van bet doel dat be- 
oogd wordg: bf louter industrie 6f enkel liefdadi#heid. Tussehen 
die twee  hoofdonderseheidingen wag hot doel betreft, liggon vier 
versehillende sehakeringen. 

Van dig standpunt uitgaande worden by onze sehrijvers de 
bemoeijingen van deze combination en hare uitkomsten met reel 
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zerg en met groote helderheid in 't lieht gesteld. Vooral is hot 
gesehrift van den heer Tresling rijk ann vergelijkende studien 
omtrent dit punt. Ten aanzien van her bouwen uit her oogpunt 
van liefdadigheid zegt hij o. a.: ,,De ware, de nieuwere, de meest 
gezonde liefdadigheid in dezen zin is die, welke de arbeiders 
weLdoet, door hen in de zegeningen van eene go,de woning veer 
weinig geld te doen deelen; terwiji zij daarbij tevens hun gevoel 
van eigenwaarde opwekt, en door den billijken huurprijs of in 
enkele gevallen door de biJlijke koopsom, die zij hun laat betalen, 
de arbeiders zelven tot medewerkers maakt ann her groote werk 
de~or hervorming, waaraan men sedert de laatste 35 jaren lang- 
zaam begonnen is." De handelingen van particulieren ten doze, 
in .welken vorm ook voorkomende, verdienen sleehts lofen  mogen 
gerust buiten eritiek worden gelaten. De voorwaarden toeh die 
zij veelaI ann hunne handeling verbinden, laten ten opzigte van 
de finantieele uitkomsten moeijel~ik een critiek toe. De rente 
die zij trekken, ligt grootendeels ia de zelfvoldoening, die zij 
van hunne daad smaken. Ze]fs rekenen wij hiertoe de bemooijingen 
van fabrikauten en indu'strieeten, in zoo verre her verstrekken 
van woningen door hen niet in verband staat met een soort van 
gedwongen nering oi' andere baatzuchtige handelingen, waaraan 
do sehijn van phi]antropie words gegeven. :Een andere vra~g is 
hot, in hoe verre zedelijke ligchamen of vereenigingen op dit ge- 
bied met vrucht werkzaam kuanen zijn. Ik heb hier meer bepaald 
op her oog her versehaffen van betere woningen beneden den 
marktprijs of tegen een zoodanigen haurpr]js, dat deze geen vol- 
doende rente van her kapitaal oplevert en dat niet ann bedeel- 
den en invalide armen maar ann krachtvolle gehuwde personen, met 
hot doel hen tegen verarming te vrijwaren. Om Ons tot Nederland 
te bepalen, worden in genoemde geschriften eenige vereenigingen 
vermeld, die met dat doel den bouw van arbeiderswoningen hebben 
aanvaard. He~ zuiver philantropiseh karakter, waarbij op eene billijke 
rente minder gelet word, aanvankel~k bij de meesten op den voor- 
grond gcsteM, begint echter van lieverlede op den aehtergrond to 
treden, zooclat een minimum van rente niet meer wordt aangenomen, 
terwijl de overschietende golden meestal worden aangewend tot 
aflossing, aaukoop, verbetering of ~anbouw van ~oningen. Deze 
vcreenigingen waren~ bij een zeer m~tige huur, toeh in staat in 
de laatste jaren 4 pCt. dividend te geven en bovendien een of 
meer percenten veer aflossing of" ter reserve te bestemmen. Volgens 
0nze mooning i~ doze w~ze van handelea tegenover valide per- 
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sonen uit de arbeidende klasse, die geen bedeeling vragen of be- 
hooven, een da~d die atr~jdt tegen do hedendaagsehe begrippen van 
economie en pbilantropie. Sleehts enkele bevoorregten zullen er toch 
altijd van kunnen genieten en her blijft steeds de vraag of her 
~evoel van eigenwaarde en begrip van zelfstandigheid daardoor 
bij dezen zal levendig gehouden worden. Wensehelijker zouden 
wij her aehten aim de armbesturen een greet deel hunner fondsen, 
in plaats van ann tijdelijke en extra-bedeolingen, ann her bouwen van 
gesehikte arbeiderswoningen zouden besteden. Zooals thans de be- 
deelden veela| gehuisvest zijn in zoogenaamde diakoniewoningen 
of armhuizen, vooral ten platte lande, wor~lt ann de zedetijkheid 
en gezondheid dier mensehen zeer te kerr gedaan en de laaLste 
vonk van e;.genwaarde en zelfstandigheid bij h e n  e r o o k  door 
uitgedoofd. En nogtans vend dit denkbeeld in de hoofdstad van 
her r~jk, waar zooveel broeinesten van ellende, her eigendom van 
armbesturen, bestaan, zooveel bestr~jding, dat her niet tot eerie 
verwezenlijking er van kwam. Zeker is van nile soorl:en van be- 
deelingen, her versehaffen eener goede woning eerie die her meest 
nan her doe1 beantwoordt. Hierdoor verheft men den bedeeide, in 
plants van hem te vernederen, hetgeen door elke soort van be- 
deeling rain of meer geschiedt. 

Even verwerpelijk moot her dan ook geaeht worden, dat do 
staat of de gemeente in deze tussehen beiden ~reedt, hetzij door 
her verstrekken van ren~elooze voorsehotten of als sehenkingen, 
zooals in :Frankrijk en Belgie is gesehiedi5 (~*). De hier~oe bes~eedde 
gelden komen in den regel ann zoo weinig personen ten goede, dat 
zij niet als werken van algemeen nat  besehouwd kunnen worden. 

(*) Als zoodanig meet dan ook her voor~chot van f 1,800.000 door den ge- 
meenteraad van Amsterdam veer den bouw van arbeiderswoningen toegcstaan, 
van een economisch standpnnt uiet gebillijkt-worden. Het betrckkelijk nut ,  dat 
die maatregel kan stichten, weegt niet op tegen hot nadeel, dat aau de vrijr 
nijverheid tea deze eene eoncurrentie wordt aangedaan, waardoor ze er toegebragt 
zal worden haar kapitaal niet verder in den bouw van zooaanige wouingen to 
stekeu. Mecr sympatin hebben wij daarentegen veer h~t oalangs-aangebodeu wets- 
ontwerp tot verlenging van den termijn van vrijdom van grondbelasting bij de 
stichting van arbeiderswoaingen, lfierbij wordt de vrlje n~jverheid niet bclcm,nerd, 
maar in de hand gewerkt. Vooral juicheu wij her voorstel toe, omdat he.t, strekken 
zal tot bevordering van den bouw van gezonde woniugen. Wij vinden echter de 
grcns van 25 your hot aantal woniugcu, waarop de wet van toepassing kan zijn, 
te ver genomeu. Wij zonden meenen, dat bet doel beter bereikt zoa warden, in- 
dien die verlenging ~verd toeges~aan veer elke wouing, die ann de sauitaireeisehen 
voldoet ca ~enc zekere sore in de grondbelasting niet te boven gnat. (S. O.) 



53~ 

Z~ moetev, zooals de heer E. teregt zegt, als een soort van aal- 
moes besehouwd worden, ann enkelen uitgedeeld~ lets d~t veer 
bet moreel van den arbeider niet wensehelijk is. 

Geheel iets anders is her,  als de Staat aTs maatregel van 
openbare gezondheid gelden verstrekt tegen eene behoorl~ke rente 
onder bepaalde voorwaarden, zooals in Euge]and, waar ann ieder 
kerspel met minstens 10000 inwoners ofaan eene vereeniging van 
kerspeIen met m~nstens he~ze~fde ge~al inw., ook ann vereen~gingen 
en maatschapp~en of privaat-personen, de bevoegdheid geschonken 
wordt, om veer bouwuitvoeringen van algemeen nut ,  b.v. veer drai- 
nering, veer waschhuizen, kost- en slaaphuizen, arbeiderswoningen, 
gelden op voorschot uit de staatskas op te nemen. De sore words 
geleend op hypotheek, die her" dubbele moe~ bedragen van her 
voorschot en tegen minstens 4 pC~. 'sjaars verstrekt, om binnen 
40 jaren afgelost te worden. 
~ En bier wordt de overgang gevormd tot die reeks van com- 
bination wier doel is her verbeteren van arbeiderswoningen, zonder 
aau her industrieel karaktor der onderneming of handeling te kor~ 
te doen. Hot  veld van besehouwing Js zoo uitgebreid, en door 
de onderscheidene schr~jvers wier ge~chriften wij bespreken, zoo 
uitvoerig en degelijk onderzocht, dat ik hier volstaan kan met 
op enke]e gegevens ell uitkomsten te wijzen. Wanneer wij de 
uitkomsten van de groote en kleine bouwvereenigingen in Londen 

van  gemengd (halfphi]antropi~ch, halfindastrieel) karakter nagaan, 
dan zien w~, da~ deze gemiddeld een jaarlijksch dividend van 5 
pCt. uitkeeren en bovendien een deel der ontvangsten als reser- 
vefonds tot schulddelging of uitbreiding van de vereeuiging aan- 
wenden. De ondernemi~gen van alien nard, door partieulieren in 
de metropolis of door vereenigingen of partieulieien in de provincie- 
steden tot stand gebragt, leveren eon zuivere rente van 6 en meer 
procenten op: ]:n ons land keerea de meeste vereenigingen slechts 
4 pCt. dividend, enkele 5, een enkel 6 pC~. uit ,  terwij! 1 of meer 
pCt. in her reservefonds wordt gestor~. Onder de industr[eele com- 
bination verdienen die de meeste aandaeht, welke ten doel heb ben den 
arbeider dadelijk of later eigenaar van her gebouwde te doen worden. 
Als zoodanig komen ~ooral in aanmerking de combination van fabrie- 
kanten onderling en met hunne werklieden, van par~iculieren onder- 
ling en met werklieden (de zoogenaamde la~ente associatie) en de 
combinatien van arbeiders onderling (de zoogenaamde coSperatieve 
bouwvereenigingen). Van de eerstgenoemde soort van combination 
]everen de bouwvereenigingen in den :Elzas hot best geslaagde 
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veorbeeld. Om in her bezit van zulk eene woning te kemen moet do 
aspirant~eigenaar te Mulhouse dadelijk een sore van 250--300 frs. 
sterten, bestemd om de kos~en van verkoop en overschrijving te 
dekken wanneer her t~dstip der definitieve overdragt daar is. Be- 
halve deze eerste storting heeft de kooper van een huis van 
3000 ft. by. slechts 25 frs. in de maaad, of 200 frs. in her jaar 
te betalen, z.ooveel dus als de gewone huur voor zulk een woning 
buiten de Cit~ bedraagt. Na ruim 13 jaren is zoodeende de.koop- 
sore afbetaald en komt de arbeider in her bezit zijner woning. 
H~ heeft bij zijn woning tevens her genoa, van de opbrengst van 
�9 ijn ruin,  jaarlijks 40 ~ 50 frs. en van de instellingen van 
openbaar nut  : bewaarschool ~ bad- en waschinrigting, gaarkeuken, 
parken~ enz. In 1868 had de maatschappij 860 arbeiderswoningen 
gebouwd. Hiervan waren in eigendom overgegaan 785 en daarvan 
waren 230 geheel afbetaald. 

Op dienzelfden grondslag werken de vereenigingen van indus- 
trielen te Guebwiller, te Colmar en te Beaucourt. In laatsge- 
noemde plaats zijn een groot aantal arbeiders aandee|houders, 
wier aandeelen door de fabriekanten-aandeelhouders voor 5 pCt. 
verzekerd zijn. Deze laatsten hebben zich verbonden om alle 
huizen, die na verloop van den duur der vereeniging (elf jaren) 
niet verkocht mogten z~n, voor hot bedrag der kosten over te 
nemen. Bij deze allen is stechts spr, ke van afzonderlijke woningen. 

:Een tweede systeem door de fabriekanten gevolgd, is her ver- 
schaffen van voorschotten nan hunne werklieden, om met dat 
geld woningen te beuwen. Hlervan levert o. a. de arbeiderskolonie 
van Staub & Co. te Kuehen een treffend voorbeeld. De voor- 
waarden waarep die eigendomsverkr~ging berust, worden niet 
opgegeven en er is geen bepaald systeem aangenomen. In ieder 
geval heeft men de terugbetaling der gewone voorschotten ge- 
regeld uaar de spaarpenningen die de arbeider had opgegaard en 
her erediet, 't welk hij zieh had weten te verschaffen. De eigenaar 
mag zijne woning niet anders verkoopen dan ann 6en zijuer mode- 
arbeiders. De zoodauig verkregene woning moet buiten her eigentijk 
gebied der fabriek worden gebouwd. 

De woningen van de Familist~re ~.e Guise zuilen volgens her 
systeem te Ylulhouse gevolgd in eigend6m kunnen worden ver- 
kregen, maar met dit bijkomend veordeel, dat her belegde geld 
van den huurder door overdragtige aandeelen wordt vertegenwoor- 
digd~ zoodat de werkmali of zijn gezin niet aan de p]aats gebon- 
den is ell z~j elders gc~.estigd toeh de intrest van hun eigendom 



53~, 

kunnen genleten. De prijs waarvoor de heer Godin-Lemaire zljne 
woningen verhuurt, is gesteld op den gemiddelden huurprijs van 
de vroegere ellendige verbl~ven dier werklieden. Zelfs b~j zulk een 
lagen huur gecft her geheele inlegkapitaal na aftrek der kosten 
van alJe instelli~gen, een zuivere rente van 3" pCt., welke door 
de kleine voordeelen, die uit den verkoop van den inslag voort- 
vloeijen, op 6 pCt. wordt gebragt. 

Een eenigszi~s gewijzigd systeem is" gevolgd door den fabrikant 
Akroyd, bij de arbeiderskolonie nabij Halifax gebouwd. De patroon 
bouwt veer zijne arbeiders woningen en verkoop~ hun deze met 
behulp der building society, waarvoor zij zelven -~ opbrengen en 
de vereeniging ~ der kooppenningen bezorg~. Veer de arbeiders, 
welke niet in staat zijn ~ der koopsom te betalen, is de patroon 
bij de building society borg, zoodat zij her geheele kapitaal ook 
over meet jaren dan gewoonlijk bij deze maatschappijen gesehiedt, 
door annuitei~en wekel~ks geregeld aflossen. Deze borgstelling 
behoeft slechts zoolang te duren, tot dat ~ van de koopsom is 
afbetaa]d, war b. v. in 4 of 5 jaren kan geschieden. 

De geschriften van de heeren :Engelen en Tresling bevatten 
over deze en-dergelijke association nog tal 'van wetenswaardige 
bijzonderheden. 

Door deze wijze van woningverschafllng wordt de overgang ge- 
vormt tot de tweede groep, de zoogenaamde latente assoeiatie. 
Deze combinatie bestaat in her versehaffen van her noodige kapi- 
taal, hetzij door vereeniging, hetzij door particulieren, waarbij 
de arbeidersklasse tevens veer een zeker bedrag kan deelnemen. 
H e r  va!t moeijelijk deze eombinatie geheel te scheiden van die 
op zoogenaamde coSper~tieve zelfhulp van de arbeiders onderling 
berusten. Meestal gaan beide soorten gepaard en is de laatste 
niets dan een in beginsel aangenomen arbeidersvereeniging~ eene 
vereeniging namelijk waarvan her initiatief uit den boezem der 
arbeidende klasse is uitgegaan, maar waarb~j her kapitaal grooten- 
deels door de meer gegoeden, door crediet-, voorschot- en spaar- 
banken wordt versehaft. In dien geest werken de talrijke building- 
societies in Engeland, dat zOn vereenigingen, die ten doel hebben 
door periodieke stortingen een kapitaal bijeen te verzamelen en 
van dat kapitaal voorschotten te geven aan de deelnemers~ ten 
einde daarmede een huis te bouwen of een geboawd huis in 
eigendom te verkrijgen. Zij zijn dus eigenl~k spaar- en voorschot- 
banken veer een bijzonder doel en ,.net een bijzondere inrigting; 
zij leenen a]leen aau de dee]nemers. Over de~_e en derge}ijke 
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soorten van vereenigingen in Engeland, bare organisatie en uit- 
homsten, bare voor- en nadeelen zijn wederom tal van wetens- 
waardige bijzonderheden in de geschriften van de HFI Engelen 
en TreBling te vinden, waarheon we l~ortbeidsbalve moeten ver- 
wijr, en. Beide Bchrljvers bevelen de invoering van dergelijke ver- 
eenigingen, mits onder behoor]ijke coutrSle gesteld, voor ons land 
zeer nan. Yooralsnog wanhopen z~ eehter aan de toepassing 
daarvan ten onzent, zoolang her begrip van eoSperatie bij onze 
arbeiders nog niet, belder is geuorden. Sinds zij dit gescbreven 
hebben is er gelukkig, op dit, gebied ten onzent reeds eene be- 
langrijke sebrede gezet, en is he~ vermoeden van den beer Tres- 
ling niet, bevestigd, dat de toepaBsing van (]at beginsel ten onzent 
geen ingang zal vinden, omdat, ,,in ons land zelden een poging 
hoe welgemeend ook, ondersteuning bij her, yolk vindt, wanneer 
zij zieh voordoet als iets, dat van ,,de heeren" komt,. Int,egendeel 
her, voorbeeld van de arbeiders-vereeniging ,,Help u zelven" te 
Leeuwarden, die op de eerste aanvrage een sore van f75,000 
t e ge n  4 pCt,. van de burgerij alB voorsehot ontving, levert wel 
bet, bewijs, dat de arbeiders gezind zijn van ,de beeren" geld 
te ontvangen; terwijl de bepaling omtrent de commissie van t,oe- 
zigt ook aantoont, dat ze met ,,de heeren" willen zamenwerken. 
Hun voorbeeld heeft andere arbeiders-vereenigingen, o. a. t,e 
's Hage,  Amsterdam, Groningen en elders opgewekt eene dergelijke 
poging te wagen en wel met. min of meer goed gevolg. Of deze 
vereenigingen echt,er op seer goede economisehe grondslagen be- 
rusten, va]t, zeer te betwijfelen. Zeker is her dat, bet, beginsel 
van liefdadigheid daarbij hog sterk genoeg op den voorgrond 
treedt,. De Leeuwarder vereeniging toch ontvangt, hog jaarlijksche 
bijdragen van f 2.50, *~erwijl de reparatii~n door de leden (behalve 
de materialen) kost,eloos geschiedt. In weerwil daarvan betwijfelt 
de heer Crommelin, of de vereeniging geheel en tot her laatst,e 
ann hare verpligtingen zal kunnen voldoen, hetgeen hog st,erker 
door hem bet,wijfeld wordt aangaande de Maatschappij t,ot ver- 
krijgb~g van eigen woningen te Amsterdam. Her is jammer, dat de 
arbeiders, vooral in ons land, bij de oprigting van dergelijke ver- 
eenigingen, s~eeds van een verkeerd standpunt, uitgaau. Zij doen 
groote beloften ann de aandeelhouders en leggen te geringe ver- 
pligt.ingen aan de deelnemers op. Zoo geven zij hier in den regel 
eene woonruimte tegen een prijs, die verre beneden de markt- 
waarde is. Her, gnat niet ann in den tegenwoordigen t,ijd een 
goedgebnuwde nieuwe woning tegen e~.n lagen huurprijs t,e vet- 
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sehaffen en dan een behoorl~ke rente aau de aandeelhouders uit 
te keeren. Zoolang daaraan niet andere coSperatieve vereeni- 
gingen verbonden zijn, die op haar beurt winsten afwerpen, 
zal eene arbeiders bouwvereeniging ep de gestelde grondslagen 
ep den duur niet kunn~n b]oeijen. En waar wij de latente 
associatie als een krachtig middel tet bevorderiag van zelfhulp 
wenschen aan te beve]en, daar wensehen wij er veer to waar. 
schuwen, dat zij die hun geld veer her goede deel afstaan, 
toezien, dat hot besteed worde volgens gezonde economische be- 
ginselen, dat her den grondslag legt tot zelfverhefllng, tot 
vrijmaking van den arbeider, niet dat her hem op nieuw aan 
banden legt, die aanvankelijk onmerkbaar, later tot ijzeren 
kluisters veer hem worden, wa~rvan h~, noch zijne nakomelingen 
zich kunnen ontdoeu. Van ganseher harte zouden wij zien~ dat 
ten onzent her beginsel van latent associatie meet ingaug kreeg 
en bijv. zoovele vereenigingen ten behoeve der arbeidende en 
nijvere klassen, als spaar- en eredietinrigtingen een deel harer 
fondsen beschikbaar zouden stellen veer d~tdoel. Daarvan leveren 
de geschriften van de heeren Tresling en Engelen tal van voor- 
beelden~ voorbeelden zoo uitnemend, dat wij ze ter lezing en 
teepassing aan ieder aanbevelen, die op dit terrein nuttig werk- 
zaam kan zijn. 

~. lCZelten en verordeningen met 3elrekkin# toI de woninrds-l~ervorming. 

Wanneer er van regeringstussehenkomst in deze aangelegenheid 
sprake is, dan zeker kan de hooge en lage regering niet beter 
haar invloed en magi doen gelden dan door eene behoorlijke 
politie uit te oefenen en goede wetten en verordenmgen in her 
leven te roepen, waarb~ contr61e wordt geheuden over den beaw 
van woningen in 't algemeen en van die van arbeiderswoningen 
in ' t  bijzonder. :Evenzeer kan de sta#. aan doze bevorderlijk z~n 
door her oprigten van coSperatieve vereenigingen in '~ algemeen 
en van beuwvereenigingen in 't bijzonder gemakkel~k te maken 
en tevens bepalingen vast te stellen, waardoor waarborgen worden 
geschonken, dat deze vereenigingen op goede grondslagen rus~en 
en goed beheerd worden. Ook hierin heeft Engeland her initiatief 
genomen en heeft de nieuwere wetgeving van dit laud er veel toe 
bijgebragt~ om den bloei van deze vereenigingen ell daarmodo 
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de welvaart der arbeiden~le klassen te bevorderen. Ofschoon daar 
reeds ten tijde van Koningin Elisabeth een wet werd uitgevaar- 
digd, waardoor her geen ei~;enaar of bewoner van sen cottage 
vrijstond daarin meet dan ~fiu gezin te laten wonen, op straffe 
van 10 sh. boete veer iedere maand, dat hij hiermede voortging, 
zoo is echoer eerst in de laatste 30 jaren de woningskwestie een 
punt van naauwgezet onderzoek van wege de overheid daar ge- 
weest. Zij begon met de el[endigste woningen onder contr6[e te 
stellen, waartoe de Common Lodging.Houses ordering Act van 
1851 in ' t  leven werd geroepen, welke de noodige voorsehriften 
veer luchtverversehmg, ruimte der slaapzalen, zindelijkheid, enz. 
in de slaaphuizen gaf, veer welker opvolging de politie door 
visitatie waken moest. 0 p  scheiding der seksea in die huizen 
werd door doze wet tevens ernstig aangedrongen, l~og in ditzetfde 
jasr kwam de Labouring Classes Lodging Houses Act Lot s tand,  
waarbij de bevoogdheid ann hot gemeentebestuur werd gegeven voor- 
schotten uit de staatskas te leenen ten behoeve van bouwwerken van 
algemeen nut ,  waaronder her bouwen van arbeiderswoningen. In  
1855 verscheen de Labourers Dwelling~ Act ,  waardoor her tot 
standkomen van bouwvereenigingen gemakkelijk gemaakt en be- 
vorderd werd. :Een zelfde wet, maar op betere grondslagon, word 
in 1860 veer 8chotland ten behoove van hot boawen van boeren- 
arbeiderswoningen gemaakt. Zes jaren later verschaf~e de Public 
Works Loan Commissioners Act de gelegenheid ann particulieren 
en maatschappijen onder zekere voorwaarden van den staa~gelden 
te leenen veer den bouw van arbeiderswoningen enz. De Artisans' 
and Labourers' Dwellings Act van 1868 schrijft veer de aanstel- 
ling van Officers of I-leaith door de gemeentebe~taren, ten einde 
onderzoek te doen naar de gesteldheid der woningen en doze 
af te keuren, indien ze blijken schadelijk veer de gezondheid te zijn. 
Naast deze staan de reeks van gezondheid~wetten, waarin de zorg 
veer een gezonde huisvesting zulk eene gewigtige plaats innsemt. 
Van hot jaar 1848 volgde elkaar eene reeks van wetten op, die be- 
trekking hebben op de inrigting van woningen, den toestand van 
den grond, van het water, van de bewoners en verw~dering van ruff; 
op de wijze van bewoning, de overbevoiking, in sen woord op 
alles war van vet of van nabij met eene ge~.onde huisvesting in vet- 
band staat. En eindelijk heeft de regering sinds het jaar 1835 door 
wettelijke bepalingen alles gedaan war her bouwen en her ver- 
krijg~n van golden lot den bouw van arbeiderswoningen en werken 
van op~nbaar nut ten diensto der arbeidende klasseu bevorder~a 

EcoN. 1875. ~6 
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ken. ('~) Onder die heilzame wetgeving, waardoor een uitgebreid en 
naauwlette~td toezigt op nile handelingen van porsonen,  vereeni- 
gingen en besturen is in her leven gcroepen,  is die ~ewigtige 
hervorming op dit ~ebied tot stand gekoraen,  waarin ]~ugeland 
hog altijd andere staten ten vporbeeld is en waarvan wij de hell, 
znme gevolgen in den loop van onze beschouwingen geschetst 
hebben. 

N a  Engeland is Frnnkrijk her lend wear de Stunt zieh dit  
onderwerp heeft aangetrokken.  Her  is vooral her republikeinseh 
Bestuur van 1848, dnt,  onder voorzitting van den president 
Napoleon,  z~h in dit opzigt verdienstelijk heeft gemaakt.  D e L o i  
du 13 avril 1850 sur lee logements insalubres is een van de vruchten 
dozer bemoeijingen. Bij doze wet wordt de bevoegdheid ann elke ge- 
meente of  gemeenteraad gegev~n, o m  waar de noodzakelijkheid 
daartoe blijkt to bestann,  een speeiale eommissia in te stellen,  
bolast met  her opsporen en aanwijzen van de noodznkelijk.e ge- 
zondheids-maatregelen ten opzigte van ongezonde huurwoningaa 
en verbl~jven. Doze wet, strong en humaan tevens, zou een geheele 
revolutie in de bes~aande woningstoestnnden te weeg brengen,  
na hetgeen een onderzoek in de voornaamste gemeenten en de- 
pnrtemen~en omtrent  den ellendigen staat  van vele verblijven 
geleerd had. ,~Mnis", zoo ale een tier commission van onderzoek 
zeide, ,,on n'aspirait  qu'~ faire modes tement ,  pen ~ pen, avee 
intelligence .et chnrit6, uu bien r6el et pratique aux plus mal- 
heureux enfants de la petrie eommune." Met  ijve.r en tact ann 
her werk getogen,  werd hier on dear in de eers te jnren reel gozds 
tot  s tand gebragt,  vooral teen later de keizer zijn onbekrompen 
beurs opemde en door woord en dnad zooveel toebrafft, om onge- 
z.onde verblij,ven op t~ ruimen on ni~uwe nrbeiderswijken to 
s~iehten. Een menigte and ere we~t~n on bepalingen met  cone 
gezonde bewoning in verbnnd s taaude,  zooale de organisetie van 
de conseils d 'hygi6ne publique iu 1848, de Loi relative ~ l.a er6- 
ation d'6t, ablissements mod~les de bains et levoirs publics du 8 
fevr. 1851. I n  weerwil van can en ander is hot sanitair  toezigt 
i.n F rankr i jk  in de laatste jeren op dat punt  zeer v, erflaauwd on 

(*) Onder her afdrukken van dit gedeelte (Mei '75) is een wetsontwerp b~j hot 
Parlement in behandeling, the Artisans' Dwellings Improvement Act, waarbij de 
gemeentebesturen van steden die meer dan 25000 bewoners tellen, gemagtlgd 
wordeu, om de sleehtste eu ongezoadste gedeelt~en der steden te verbouwen met 
gold, dat de regering hun zal leenen tegen 3~ pCt., met tie gemeentebelnstiug 
on de nieltwe gebouwen tot onderpand. 
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hebben zich dien ten gevo]ge de heilzame gevolgen diet wetten 
niet zoo geopenbaard als in Engeland. 

In  de overige Staten van :Europa is dit onderwerp sleehts bij 
gemeentelijke verordeniug geregeId, terw]jl omtrent enkele on- 
derdeelen, ale riolering en audere, die met de openbare gezoud- 
held in verband staan, door den algemeenen wetgever be- 
palingen zijn vastgesteld. Her  is hier de plants niet,  om ze alle 
in bijzouderheden n a t e  gaan, slechts enkele algemeene bepalingen, 
waarin ze meest allen overeenkomeu, wensehen we kerr ann te 
stippen. De verordeningen hebben in den regel zoowel betrekking 
op den bouw van nieuwe won[ngen als op den verbouw van oude 
of de onbewoonbaar verklaring daarvan. De bepalingen omtrent 
de eerstgenoemden hebben betrekking op de gesteldheid en inrig- 
ring van her bouwterrein~ her maken van de funderingen, hot 
trasraam, de tauten, vloeren, hoogte der kelderverdieping,lieht- 
oppervlakte, bij enkelen de hoogto en cubieke inhotrd der ver- 
trekken, de zorg veer afwatering, riolering, drinkwater en ein- 
delijk de hoogte van her huis met betrekking tot de breedte van 
de straat. :Enkele verordeningen stellen ook een term~jn na welkea 
een nieuwgebouwde woning betrokken mug worden. De bepalingen 
ten aanzien van ongezonde woningen zijn van meet algemeenen 
nard on behelzen inzonderheid voorsehrif~en, waarnaar de auto- 
riteiten zieh te gedragen hebben, die met her ondelzoek en de 
uitspraak zijn belaBt, l-Yfet de meeste omzigtigheid word~ daarbij 
te werk gegaau en den delinquent alle gelegenheid gelatea ona 
zieh te verantwoorden omtrent her bestaande en her gebrekkige 
te verbeteren. Zeker is dit gedeelte van de tank der gezondheids- 
po]itie wel her moeije]ijkste, omdat daar veelal de toestanden hot 
slim~te zijn, waar de woningsnood her grootste is on omdat do 
ondernemingsgeest of weldadigheidszin nog niet op zoo ruime 
schaal werkt,  om in do bestaande behoefte ann betere woningen 
van de arbeidende klassen naar behooren te voorzien. Do be~eging 
die zich in ons land in dit opzigt in de laatste 10 jaren geopen- 
baard heeft, meet allerheilzaamst genoemd worden. Niet  alleen 
dat zeer doelmatige verordeningen in de voornaams~e gemeenten 
van ons land gemaakt zijn, maar zij worden gaandeweg verbeterd 
en uitgebre~d en her uitvoerend personeeI kwijt zieh met meet 
zorg dan vroeger van ziju tank. Dit voorbeeld werd spoedig door 
andere, ook landelijke gemeenten gevolgd. Menige gemeeate te 
lande bezit eene bouwverordening, die als ze goed ~ehandhaafit 
wordt, een ze~en veer de bevolking en voora[ voorde a,'bcid~nde 
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klassen zou z[jn; maar de ondervinding heeft niet zelden geleerd 
dat her gemakkelijker is vorordeningen op dit punt vast te stellen 
dan ze te handhaven. Dit komt veer oen deol, omda~ de besturen 
van laatstgenoomde gemeonten yank iu a l t e  reel bijzonderheden 
zijn ge~redon bij de vaststelling van zoodanigo verordening en dat 
her toezigt "van doze strenge bepalingen nan her yank niet zeer 
verlicht oordeel van een veldwaehter of politieagent is opgedragen. 
Zijdelings werken bier nuttig de geneeskundige wetten en her 
toezigt, dat daarblj ann de geneeskundige ambtenaren en raads- 
leden is opgedragen. Vooral vddr en t~dons hot uitbreken van 
epidemi~n wordt, in verband met de jongste opidomiewet, de 
Augiasstal, z~ hot ook tijdol~k, gerelnigd en reel gebrekkigs in de 
woningstoestanden verholpen. Op her gebied van algemeene wet- 
goring valt ten opzigte van dit onderwerp veer ons van den vreemde 
nog reel te leeren en op onze toestanden toepasselijk te maken. 
Bij de krachtigo pogingen die door vereenigingen en particulieren 
op hot gebied dot woningshervorming ten onzent in de laatste 
jaren worden aangewond, mug an kan de staat niet langer uit- 
blijven, om zijn invlood e n gezag ten doze in voldoende mate te 
doen golden. Hij kan en moot dit doen zonder hot bes~aande 
goede omver te werpen, zonder hot zelfbestuur der gemeenten to 
verkorten of te verkrachten. Een leidend beginsel, waarnaar allen 
en con ieder zich rigten moot, behoort van hem ui t te  gaan. Znlk 
con wet zou een parol zijn in de kroon onzer sanitaire wetgeving. 

Hiormode moonon wlj ann he~ door ons gosto|do doel beant- 
woord to hebbon, namolijk de aandacht geves~igd to hebb'en op 
de belangrijkste geschriften, die ten onzent~ over dit onderwerp in 
de laatste jaren in hot lieht zijn verschonen. Wij mogen echter 
de pen niet nederleggen, alvorens al die schrijvers uogmaa!s hulde 
on dank gebragt te hebben veer de moe~tevolle taak die z~ op 
zoo regt verdienstelijke wijze hobben volbragt. Ieder heeft van zijn 
standpunt de kwestio behoorl~k toegelicht en alien to zamen hob- 
ben voldoende bouwsteffon geleverd veer een practische oplossing 
van dit bolangrijk vraagstuk. ]Y[oge hun arbeid eon leiddraad zijn 
veer ieder belangstellende, die dit ondorwerp grondig en practisch 
wil bestudeeren, dan, zeker zal her geleverdo een zegen veer de 
talrijkste en belangrijkste klasso van de Neder!andsche bevel- 
king zijn. 

Zeeuwarden, 30 Mei 187~. :Dr. S. S r. CORO~EL. 


